
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                             20 листопада 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

20 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради  Наталії Дзюби відбулося засідання 

комісії з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про взяття сімей під соціальний супровід – 3;                   

про доцільність усиновлення – 1; про надання дозволів – 3. 

 

20 листопада під головуванням заступника голови Подільської 

районної у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулось 

засідання комісії   з питань призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам, житлових субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату.  

Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 12 (призначено – 12); житлових субсидій – 75 

(призначено – 62), державної соціальної допомоги малозабезпеченим   сім’ям 

– 1 (призначено – 1); пільг – 5 (призначено – 5). 

 

20 листопада під головуванням заступника голови Подільської 

районної в місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося 

засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення. 

На засідання були запрошені: ФОП М* та ФОП С*. 

Розглянуто питання щодо легалізації виплати заробітної плати і 

зайнятості населення у фізичних осіб-підприємців Подільського району  

міста Кропивницького, які у липні та серпні 2019 року нараховували 

заробітну плату працівникам менше 4173,00 грн.  

 

20 листопада під головуванням заступника голови Подільської 

районної в місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося 

засідання робочої групи з питань погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати та інших соціальних виплат. 

На засідання були запрошені керівники підприємств, організацій, 

установ Подільського району міста Кропивницького: ТОВ «Грантехстрой», 

КП «ПІТ і К», ПрАТ «Завод Сегмент», ПВКФ «Жемчуг»,                                                              



2 

 

ПП «СТШ-Теплоенергогаз», ТОВ ПКП «Евіс», ТОВ «ЕМ-Україна»,                         

ТОВ «Грейсагро». 

Розглянуті питання: про стан погашення заборгованості зі сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; про 

стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати; про дотримання 

державних гарантій стосовно мінімального розміру заробітної плати на 

підприємствах, які у серпні 2019 року нараховували найманим працівникам 

заробітну плату менше 4173,00 грн; про виконання рішень засідання робочої 

групи з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та 

інших соціальних виплат, яке відбулося 24.10.2019 року. 

Прийняті рішення: тримати на контролі питання щодо стану погашення 

заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування ТОВ «Грантехстрой», КП «ПІТ і К»,  

ПП «СТШ-Теплоенергогаз» та стану дотримання державних гарантій щодо 

мінімального розміру заробітної плати ТОВ «ЕМ Україна»; продовжити 

моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати                    

ТОВ ПКП «Евіс»; взяти до відома іншу інформацію, надану членам робочої 

групи. 

 

Діалог влади з народом 

 

 20 листопада секретар міської ради Андрій Табалов провів прийом 

громадян з особистих питань. На прийом звернувся  заявник з питання 
ремонту житлового будинку. 
 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 

20  листопада  в  ДЮК  «Чайка»  КЗ  «Об’єднання  дитячо-юнацьких 

клубів за місцем  проживання  Міської ради міста  Кропивницького»   

проведено розважально-ігрову  програму  «Свято  осені». 

 

 20 листопада у бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної 

системи міста Кропивницького були проведені заходи: 

 № 19 – мовограй «У ріднім слові – цілий світ». 

 Бібліотекарі приготували для малечі веселу та змістовну програму: діти 

легко здолали ілюстровані запитання «Тернами казок», швидко складали 

сумку з чарівними речами «Впізнай з якої казки», розповідали як поводитися 

з книжками, а чарівна книжкова Королева здивувала їх сучасними                                   

3D книжками; 

 № 12 – історичний екскурс «Революція гідності, охрещена кров῾ю». 

 Бібліотекарі намагалися донести до кожної дитини, яка прийшла в цей 

день до бібліотеки, об’єктивну інформацію про події в Україні, які сталися 
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восени 2004 та у листопаді 2013 - лютому 2014 років. Також користувачі 

мали змогу переглянути фільм «Революція гідності. Пишемо історію» та 

ознайомитися з літературою про мужніх героїв – справжніх патріотів своєї 

країни; 

 № 14 – вахта пам῾яті «Заради нашого життя вони сягнули у безсмертя». 

 Бібліотекарі розповідали про подвиг, мужність воїнів та тяжкі наслідки 

війни. Захід був присвячений героям, які беруть участь у військових 

конфліктах, захищаючи рідну Україну. В бібліотеці оформлена книжкова 

виставка-реквієм «Вшануй хвилиною мовчання, Вкраїно, тих, що полягли»; 

 № 11 – дисколекція «Майдан: усна історія». 

 Відвідувачі закладу почули і побачили декілька аудіо та відео інтерв'ю            

з очевидцями Євромайдану. Присутнім була цікава думка людей різного віку, 

з різних регіонів України про їх участь у Майдані. Говорили про те, що 

найбільше вразило і запам’яталось, кого вони вважають героями. 

 
Питання соціально – економічного стан 

Ситуація на споживчому ринку 

 

20 листопада в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль» 

проведено рейдове відстеження по вул. Вокзальній (біля будинку 37/16) 

щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами.    

 Під  час  проведення  рейду несанкціонована торгівля  не 

здійснювалась.     
 

Житлово-комунальна сфера 
 

  20 листопада інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд                           

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 
санітарного стану вулиць: Великої Перспективної, Олексія Єгорова, 
Вокзальної, Кропивницького, Шевченка, Шульгиних, Габдрахманова, 
Генерала Жадова, Космонавта Попова, Пацаєва, Бєляєва, Павла Сніцара, 
Миколи Левитського, селища Гірничого та провулку Училищного. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 
складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення за дії, 
передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, та видано 8 попереджень щодо усунення недоліків 
санітарного стану.    
 

Охорона здоров»я 
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20 листопада в актовому залі КЗ «Поліклінічне об’єднання                                             

м. Кіровограда» відбувся семінар для лікарів первинної ланки на тему: 

«Діагностика, стандарти лікування, ведення хворих на гіпертонічну 

хворобу». 

Освіта 
 

20 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – 

дитячий юнацький центр «Лідер» відбулося відкриття V міського бізнес-

турніру «Стратегія фірми Кропивницький 2019». 

«Стратегія фірми Кропивницький 2019» проводиться у п’ятьох лігах: 

Учнівській, Студентській, Лізі наставників, Лізі бізнес-акул і Лізі закладів 

освіти. Середовищем бізнес-турніру є потужна вітчизняна бізнес-симуляція 

ViAL+, яка реалістично моделює структуру виробничого підприємства, 

умови ринку й вітчизняної економіки. 

У турнірі беруть участь учні і вчителі закладів загальної середньої 

освіти, студенти та викладачі професійної (професійно-технічної) освіти та 

вищої освіти, підприємці та представники бізнесу. 

Захід відкрила та дала настанови перед початком турніру начальник 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького Лариса Костенко. 

В заході брали участь: Віталій Паздрій - генеральний директор 

компанії інтелектуальних технологій, доцент кафедри стратегії бізнесу 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 

Ірина Саєнко – Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової 

палати, Ігор Василенко – проректор економічного факультету Економіко-

технологічного інституту імені Роберта Ельворті, Алла Гайдерова – 

начальник регіонального відділення ПАТ АБ «Південний» у місті 

Кропивницькому, Інна Чижик - директор швейного виробництва «Мрія Є», 

Оксана Бондаренко – фінансовий директор ТДВ «Інтерресурси». 

 

20 листопада на базі комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» спільно із управлінням освіти Міської 

ради міста Кропивницького та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти в 

рамках соціального проекту «Освітній Хаб: територія нових можливостей 

для кожного» за участю експертів сфери освіти відбувся захід, спрямований                              

на підготовку вчителів та викладачів до трансформації системи освіти 

України, формування нової парадигми процесу викладання відповідно до 

сучасних вимог суспільства та Нової Української Школи. 
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В заході брали участь:  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександр Мосін, начальник управління освіти 

Лариса Костенко та освітянська спільнота міста. 

Олександр Мосін та представники Асоціації інноваційної та цифрової 

освіти підписали меморандум щодо спільної співпраці та партнерства. 

Упродовж заходу проведено тренінги: «Мистецтво викладання», 

«Критичне мислення в контексті освіти», «Емоційний інтелект – запорука 

успішного процесу викладання» та майстер-клас «Профорієнтація учнів та 

студенті ». 

Після закінчення тренінгу кожен із учасників процесу отримав 

сертифікат. 

 

19-20 листопада на базі комунального закладу "Навчально-виховне 

об"єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей» завершився І (зональний) тур 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінації «Початкова 

освіта». Учасниці демонстрували свою професійну майстерність                  

у конкурсному випробуванні «Урок». За результатами двох конкурсних днів 

лауреатами стали: Матвєєва Світлана (НВК «Кіровоградський колегіум» та 

Ступнікова Анжела (гімназія імені Тараса Шевченка). Перемогу здобула 

Росчислав Тетяна (НВО № 20).  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 


